Német–Magyar Üzleti Fórum - 2017.11.30.
Rendezők:
Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara – Piac & Profit

Időpont: 2017. november 30. 9.00–17.00
Helyszín: Budapest, Hotel Hungária City Center (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)

A német vállalatokkal sikeres partnerség titka – Németországban és itthon

Regisztráció még early bird kedvezménnyel!

A konferencia magyar nyelvű. Német szinkrontolmácsolás biztosított!

Miről szólunk?

Biztos, stabil piacon, Németországban jelenlét: Németországban céggel, vásárokon, kiállításokon jelenléttel,
tartományi előnyöket használva, üzleti partnerekkel, a legerősebb európai piacra exportálással.

Biztos, hosszú távú megrendelés, megbízható partnerség itthon: beszállítóként, üzleti partnerként az itteni
német cégekkel, rajtuk keresztül akár a világgal.

Egész nap szakmai konzultáció a legjobb szakértőkkel!!!

Témák, előadók:
Nyitóelőadás: A német-magyar gazdasági kapcsolatok jelene és jövője.
Gabriel A. Brennauer ügyvezető elnökségi tag, Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK).
Üzleti megjelenés formái a német piacon. A kereskedelmi képviselet előnyei.
Sikeres német üzleti partnerkeresés.
Balogh Ilona ügyvezető igazgatóhelyettes, üzletfejlesztési osztályvezető, DUIHK

Németország a világ vezető vásárainak országa. Üzleti lehetőségek a német vásárokon.
Német Vásárok Szövetsége (N.N. Ausstellungs-und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.,AUMA)
A német piac szabályozási környezete.
Cégalapítás, céges jelenlét. Jogi környezet.
Szerződésekről nagyon praktikusan.
Banki finanszírozási, befektetői lehetőségek.
Adózás, kötelezettségek, szankciók, előnyök
Előadók egyeztetés alatt
A magyar kormány beszállító-fejlesztési programja kkv-knak.
Pomázi Gyula helyettes államtitkár, nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
Külföldi partnerekről hiteles információk.
Keleti József country manager, Bisnode Magyarország
Szakképzés német mintára. Versenyképes munkaerő.
Gabriel A. Brennauer ügyvezető elnökségi tag, Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK).

Interaktív fórum az előadókkal
További témák (előadók egyeztetés alatt):

Saját vállalattal Németországban. Sikersztori.

A vásári jelenlét logisztikája.

Kiállítói tapasztalatok tanulságokkal.

Német nagyvállalatok beszállítót keresnek.

Nekik sikerült a minőségi igényeknek megfelelni. Jó példák.

Exportfinanszírozás banki háttérrel.

Külpiaci tevékenységet támogató pályázatok

A konferencia résztvevői
Magyar és német cégek döntéshozói (kis, közép- és nagyvállalatok képviselői), bankok , pénzintézetek, szervezetek,
intézmények.

Kiállítók, előadók jelentkezését várjuk!

Early bird kedvezmény november 20-ig!

Szakmai témákban egyéni konzultációra lehetőség!

Részletes program, információk
Regisztráció
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